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Sammanfattning 
I takt med att jordens befolkning ökar kommer det i framtiden krävas bättre, mer effek-

tiva och hållbara begravningskoncept. De nuvarande alternativen har en del oönskade 

bieffekter som att: vid jordfästning tar graven upp mark under mer eller mindre långtid, 

på begravningsplatser sker utsläpp till mark och grundvatten av organiska och 

oorganiska ämnen, vid kremering sker utsläpp av luftföroreningar, samt i enlighet med 

den nu gällande Begravningslagen (1990:1144) så samlas metallresterna som blir över i 

askan ihop och jordfästs på kyrkogård. I Sverige uppgår dessa metallrester till 22 ton 

per år. 

 

För att komma tillrätta med situationen tillsatte regeringen i Sverige den 29 november 

2012 en särskild utredare. Utredaren kom i sitt betänkande fram till att man bör börja 

återvinna metallerna som blir över efter en kremation om det kan göras etiskt, 

ekonomiskt och miljömässigt korrekt samt att nya begravningsmetoder bör kunna 

användas i framtiden efter att de granskats och godkänts. 

 

Genomförda intervjuer, enkätundersökning samt litteraturgenomgång visade på att det 

finns en negativ miljöpåverkan från de nuvarande begravningsmetoderna, det finns en 

skepsis mot nya begravningsmetoder, en majoritet av de som deltog i undersökningarna 

är för återvinning av metaller efter kremering.  
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Abstract 
As The World population increases, there will be necessary with better, more effective 

and sustainable funeral concepts. Current methods have some undesirable side effects 

such as: at burials the grave will occupy land under a more or less longer time; 

emissions of organic and inorganic pollutants to soil and groundwater from burials; 

cremations results in emissions of air pollution. Due to the current Swedish law of 

burial (Begravningslagen 1990:1144) the metal residues in the ashes after a cremation 

will be gathered and buried at the cemetery. In Sweden these metal residues are 22 tons 

per year. 

 

To manage the situation the Swedish government in the 29th November 2012 issued   a 

special investigation concerning burial techniques. The investigation came to the 

conclusion that it would be best if Sweden started recycle the metals which are left after 

cremations if it could be done in an economical, ethical and environmental  way and 

new funeral methods should in the future be applied after they have been audited and 

approved. 

 

By conducted interviews, a survey and reviewing the literature showed that there are 

negative environmental impacts from the current funeral practice, there is a scepticism 

towards the alternative funeral methods, a majority of the persons who took part in the 

interviews and the survey were positive too recycle the metals after cremation. 
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1 Inledning 
År 2013 var det 90 402 personer som avled i Sverige. Samtidigt är det endast var tredje 

invånare som bor kvar i kommunen de föds i, tills de avlider (Statistiska centralbyrån 

2012). De flesta flyttar till storstäder. Detta skapar ett tryck efter begravningsplatser där 

den lediga ytan är som mest begränsad. De två alternativen som för tillfället finns i 

Sverige är jordbegravning av kista eller kremering. Vid sidan av kremeringen finns 

ytterligare några alternativ. Askan kan jordfästas i en urna, spridas på önskad plats efter 

tillstånd av länsstyrelsen eller spridas i en minneslund. 

 

I litteraturen finner man ett antal miljöaspekter för de olika begravningsmetoderna. Vid 

jordfästning krävs en markanvändning som kan bli problematisk om gravplatsen inte 

återanvänds. Markanvändningen måste planeras mer noggrant i framtiden med hänsyn 

till både befolkningsökning och urbanisering (Basmajian och Coutts 2010). Efter 

jordfästning sker utsläpp till jord och grundvatten av organiska och oorganiska ämnen 

(Fiedler m.fl. 2011; Spongberg & Becks 1999; Żychowski 2012). Vid kremering 

används energi för att förbränna kvarlevorna till aska, detta steg ger utsläpp av 

luftföroreningar (Mari & Domingo 2009; Santarsiero m.fl. 2005). Metallrester i askan 

ska i dagsläget samlas ihop och jordfästas på kyrkogård eller förstöras. I Sverige uppgår 

dessa metallrester till 22 ton per år (Betänkande av Utredningen om vissa 

begravningsfrågor 2013).  

 

Regeringen i Sverige tillsatte den 29 november 2012 en särskild utredare för att bland 

annat utreda begravningsfrågorna återvinning och nya begravningsmetoder. 

Anledningen var att man ville slippa gräva ner metaller som blivit kvar efter kremering. 

I Betänkande av Utredningen om vissa begravningsfrågor (2013) fanns förslag på hur 

man skulle uppnå en miljömässig hantering av metaller efter kremering, samt ett förslag 

på ansökningsförfarande för nya begravningsmetoder. Utredningen lämnade som 

förslag att en ny metod skulle kunna godkännas efter en prövning av länsstyrelsen i 

Västra Götalands län, i egenskap av största länsstyrelse, som tar hänsyn till miljö, 

ekonomi och etik. Alltså ser det i dagsläget ut som att det bara är en tidsfråga innan det 

är möjligt med fler begravningsmetoder i Sverige. Betänkande av Utredningen om vissa 

begravningsfrågor (2013) har tillstor del legat till grund för detta examensarbete. 

 

1.1 Syfte  
Syftet med detta projekt var att undersöka den miljöpåverkan en person har efter sin 

död. I projektet gjordes en genomgång av miljöpåverkan från jordbegravning av kistor 

och kremering att göras. De miljöaspekter som undersöktes var utsläpp till luft, yt- och 

grundvatten samt mark. Härigenom  lämnas förslag på önskvärda egenskaper på 

framtidens begravningskoncept. Projektet  redogör även för både branschens och 

privatpersoners inställningar till återvinning av metaller efter kremering samt nya 

begravningsmetoder. Detta med anledning av de förslag som lämnats av den särskilde 

utredaren i Betänkande av Utredningen om vissa begravningsfrågor (2013) för att 

förbättra situationen i framtiden.  

 

1.2 Frågeställningar 
Detta arbete belyser dessa frågeställningar: 

 Vilken miljöpåverkan finns från de nuvarande begravningsmetoderna? 

 Vilka alternativa begravningsmetoder skulle kunna bli aktuella? 

 Vilka önskvärda egenskaper och krav bör man ställa på framtidens 

begravningskoncept? 
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 Vilken inställning har begravningsbranschen och privatpersoner till nya 

begravningsmetoder och återvinning av metall efter kremering? 

 

 

1.3 Metod 
Arbetet genomfördes i form av en litteraturstudie, en enkätundersökning och 

studiebesök med intervjuer. Enkäten genomfördes onsdagen den 16 april 2014 mellan 

klockan 10-12 och torsdagen den 17 april mellan klockan 14-15 på Nils 

Ericsonterminalen i Göteborg. Det var sammanlagt 53 personer ur allmänheten som 

valde att delta. 

 
1.3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien genomfördes genom faktainsamling i de olika databaserna Zeteo, Web 

of Science, Taylor & Francis, Science Direct och JSTOR, där relevanta artiklar 

eftersöktes. 

 
1.3.2 Halvstrukturerad expertintervju 

Studiebesök genomfördes på krematoriet och kyrkogårdsförvaltningen i Jönköping där 

kyrkogårdschefen intervjuades, Fonus Trävaruindustri i Falköping som tillverkar kistor 

och urnor åt koncernen där fabrikschefen intervjuades samt hos de två 

begravningsbyråerna Casell & Frohlund och Vätterbygdens Begravningstjänst. Vid 

besöket hos Casell och Frohlund intervjuades kontoristen och hos Vätterbygdens 

Begravningstjänst en begravningsrepresentant. Platserna valdes ut för de representerar 

de olika leden i begravningsbranschen. På Fonus Trävaruindustri tillverkas produkterna 

som används av Fonus begravningsbyråer. De två begravningsbyråerna valdes ut för att 

de inte tillhör Fonus, utan Sveriges begravningsbyråers förbund. Därför finns i någon 

mån de båda större aktörerna på den svenska marknaden representerade i rapporten. Ett 

studiebesök vid kyrkogårdsförvaltningen behövdes eftersom det är den verksamheten 

som är huvudman för begravningar och därmed ansvarar för dessa inom kommunen där 

rapporten skrevs. Extra fokus lades på att finna passande personer att intervjuer då 

kvalitén på resultatet är direkt kopplade till kunskapsnivån på experterna som intervjuas 

(Dorussen m.fl 2005).  

 

Vid studiebesöken hölls intervjuer med sakkunniga för att utreda olika delar av 

begravningsbranschens inställningar. Intervjuerna var halvstrukturerade expert-

intervjuer. Den halvstrukturerade forskningsintervjun beskrivs ha både för- och 

nackdelar av Gillham (2008). Men han framhåller att den nog får anses som den 

viktigaste metoden bland forskningsintervjuer idag. Därför valdes denna metod. I ett 

förberedande stadie analyserades övergripande hur intervjumetoden kunde bli ett 

lämpligt verktyg att besvara forskningsfrågorna för projektet. Därefter utarbetades en 

intervjuguide med intervjufrågor som hade underfrågor för att användas som underlag 

vid intervjuerna. Gillham (2008) beskriver vidare vikten av att hålla nere antalet frågor. 

Därför beskars frågorna i antal och längd. Frågorna utformades för att vara tydligt 

avgränsade och sorterade i ämneskategorier för att underlätta analysen samt att en 

fokuserad intervju ofta innebär att intervjupersonen ser en tråd genom intervjun och 

upplever att det är ordning. (Gillham 2008). Gillham (2008) menar att en intervjuperson 

sällan orkar mer än en timme utan att kvalitén på data som man får som resultat sjunker, 

till följd av utmattningen.  

 

I de halvstrukturerade expertintervjuerna ställdes samma frågor till de olika experterna. 

Besöken förbokades och genomfördes på de utvaldas arbetsplatser. Intervjuaren intog 
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en passiv roll för att undvika att påverka svaren från intervjupersonen. Men frågorna var 

konstruerade så en viss styrning kunde ske, genom bland annat de underfrågor som 

förberetts, så att ungefär samma områden behandlades av samtliga intervjupersoner. 

Detta är en fördel då man får ett mer strukturerat material som är lättare att analysera 

samtidigt som man ändå lämnar en viss frihet i svaren för intervjupersonen att behandla 

helt egna områden under intervjun. 

 

Intervjuerna genomfördes med stöd av intervjuguiden i bilaga A. Intervjuerna spelades 

in för att senare transkriberas. Därefter gjordes en analys av transkriptionerna och 

inspelningarna. Denna analys redovisas under kapitlet 2.1 Resultat av de 

halvstrukturerade expertintervjuerna. 

 
1.3.3 Enkätmetodik 

Likt intervjuförfarandet så formulerades först syftet med undersökningen. Därefter 

valdes vilken population som enkäten skulle distribueras till. I det här fallet var det 

allmänheten. För att få en variation på personerna som besvarade enkäten valdes Nils 

Ericsonterminalen i Göteborg, som är en plats där både tåg- och bussresenärer 

uppehåller sig. Det antogs att de skulle spegla samhället i övrigt.  Vidare upprättades ett 

följebrev till enkäten som innehöll en motiverande inledningen som beskriver varför 

studien ska göras. Detta generera enligt Ejlertsson (2005) högre svarsfrekvens. I 

följebrevet framgick tydligt för respondenten att medverkan i studien är frivillig och att 

svaren behandlas konfidentiellt. 

 

Därefter utformades själva enkäten. Här lades fokus på frågeställningarna och 

utformning och layout. Frågorna sorterades därefter, likt intervjuförfarandet, in i olika 

frågeområden. Allt för långa frågeställningar undveks genom att vissa frågor 

kompletterades med en informationstext. Frågorna vara tydligt uppdelade i 

sammanhängande avsnitt och teman. Enkäten var utformad så att den inleds med teman 

och frågor som var av enklare, neutrala och av oprovocerande karaktär. De känsliga och 

mer svårbesvarade frågorna avslutade enkäten då detta upplägg minimerar risken att 

någon ska avstå från att besvara frågor tidigare i enkäten på grund av innehållet i 

frågorna med känsligare karaktär enligt Ejlertsson (2005). 

 

1.4 Avgränsningar 
I projektet kommer miljöpåverkan från begravningssätten att behandlas, inte 

miljöpåverkan från begravningsbranschen i stort som tillexempel transporter, till-

verkning av urnor och kistor eller tillverkning och användning av utsmyckningar och 

gravvårdar. 

 

1.5 Bakgrund 
Begravningsmetoder har genom historien skiftat mellan olika tidsepoker, kulturer och 

religioner. Än idag finns stora skillnader i hur vi väljer att ta hand om kropparna när 

våra anhöriga dör. Eva Reimers (1999) beskriver hur viktigt begravningskonceptet och 

de tillhörande ritualerna är som kulturella markörer. Det är ett sätt för personer att visa 

tillhörighet till sin kultur. Betydelsen har inte minskat genom att allt större 

folkströmmar sprider sig över jorden, i vilka personerna på individnivå fortfarande vill 

känna tillhörighet och styrka i sin identitet. Nedan följer en genomgång av de 

begravningsmetoder som är tillåtna i Sverige och vilka konsekvenser de kan ha för 

miljön.  

 



  
 

9 

 

1.5.1 Begravningsmetoderna – Processerna och problematiken 

De senaste århundradena har jordbegravning varit vanligast i västvärlden. Kremering 

övergavs i Europa under 500-talet för att inte återkomma igen förrän på slutet av 1800-

talet (Żychowski 2012). I Sverige har kremering gått förbi i popularitet. Det är bara 20-

25 % av de avlidna som årligen begravs utan att kremeras (Ekström m.fl. 2010). 

 
Jordbegravning 

Varje arbetsdag grävs det ca 120 gravar i Sverige. Detta måste göras på ett säkert och 

omsorgsfullt sätt (Arvidsson 2008). I Sverige ska en grav ha ett djup som säkerställer att 

det kommer finnas ett jordlager på minst 1 meter över kislocket. Därför grävs gravarna 

minst 1,60 meter djupa (Arvidsson 2008). Vid grävningen av en ny grav måste man 

agera varsamt i fall det funnits en tidigare gravrätt på platsen. Man gör en kontroll både 

i gravregistret och på platsen innan grävning (Arvidsson 2008). Enligt 2 kap 13 § 

begravningslagen så får man inte öppna en grav så att stoft eller aska skadas. Därför 

gräver man aldrig igenom en oförmultnad kista eller urna. 

 

Människokroppen som grävs ner är en komplex sammansättning av ämnen. Den består 

framförallt av fett, vätska och proteiner (Forbes m.fl. 1953). Nedbrytningen av kroppen 

sker i flera steg. Det är framförallt mikroorganismer i kroppen och till viss del från 

omgivningen som sköter nedbrytningsprocesserna. B.B. Dent m.fl. (2004) beskriver det 

som framförallt två stadier i nedbrytning, ett tidigt och ett sen. I det tidiga stadiet bryts 

cellvävnaden ner genom autolys, vävnaden bryter då ner sig själv med kroppsegna 

enzymer som genom hydrolys bryter ner kolhydrater, proteiner och fett som ger 

restprodukter. I det sena stadiet av nedbrytningen sker förruttnelsen. Där sker en 

oxidation av kolhydrater, fett och protein. Det sker även en kondensering som medför 

att stora delar av kvarlevorna går över till vätskefas och faller sönder. Det avges gaser 

som koldioxid, metan, ammoniak och svavelväten. Andra nedbrytningsprodukter är 

flyktiga fettliknande syror, ammoniak, ammonium, vätesulfid, fosforsyra, smörsyra och 

propionsyra (Rodrigues och Pacheco 2003). 

 

Nedbrytning 

Förruttnelsen är i sig indelad i två stadier; a) ett aerobt, där mikroorganismerna tränger 

sig in i kroppens vävnader och förbrukar syre, b) ett anaerobt där inget syre förbrukas. I 

det anaeroba stadiet kan bakterierna som bryter ner fett genom hydrolys bilda en hinna 

över vävnaden och avbryta förruttnelsen och därmed bevaras kvarlevorna under en 

längre tid (Fiedler m.fl. 2011). Efter förruttnelsen kvarstår till sist endast skelettet, 

vävnaden har förruttnat. Ben, tänder och brosk blir kvar i marken under längre tid, men 

påverkas med tiden av kemisk vittring (Fiedler m.fl. 2011). Hastigheten på 

nedbrytningen beror utöver omgivningsfaktorer även på den avlidnes ålder, kön, 

kroppskonstitution, tarmflora, sjukdomar, sjukvårdsbehandlingar (som medicin, 

implantat eller proteser) eller dödsorsaken. Personer som är nyfödda eller överviktiga 

har en snabbare nedbrytning. Även om kroppen är infekterad eller stympad på något sätt 

så sker en snabbare nedbrytning (Oliveira m.fl. 2013). Young m.fl. (1999) konstaterade 

att material hade olika förutsättningar för att brytas ner. I en kista som väger 10 kg med 

kvarlevorna av en person som väger 70 kg fastslog författarna att 60 % av materialet var 

lätt nedbrytbart, 15 % måttligt nedbrytbart, 20 % långsamt nedbrytbart, 5 % ej 

nedbrytbart. Oliveira m.fl. (2013) beskriver det som att de viktigaste faktorerna för 

förruttnelsen är temperatur (gärna mellan 25-30°C), fuktigheten i marken, 

syretillgången och permabiliteten. 
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Efter förruttnelsen av kvarlevorna finns det restprodukter som gas, vätska och mineraler 

kvar i marken. Oliveira m.fl. (2013) skriver att om en begravningsplats är placerad 

ogynnsamt ur hydrologiskt, geologiskt och ur klimatsynpunkt så kan förorening av jord 

och grundvatten uppstå. I Sydafrika undersöktes förekomsten av metaller i jorden på en 

begravningsplats (Jonker och Oliver 2012). På den undersökta begravningsplatsen hade 

man begravt 60 000 kistor sedan den togs i bruk vilket motsvarar 108 000 kg mineraler. 

Resultatet visade på förhöjda halter av mineraler jämfört med referensjordar. Man fann 

också att koncentrationen av mineraler ökade med frekvensen på begravda personer i 

närheten av den ytan som provtogs. Detta belyste att ackumulationen av mineraler 

härstammade framförallt från kistorna och utsmyckningarna, men även ämnen som den 

avlidne ackumulerat i sin kropp under sin livstid som genom födan, inandningsluften 

eller läkemedel. Andra rester man kan förväntas finna på en begravningsplats är 

medicinska apparater, amalgamfyllningar i tänder, implantat och proteser (Fiedler m.fl 

2012). Enligt Fiedler m.fl 2012 har man även sett att det i marken under begravda kistor 

sker en ackumulering av kväve, kol, zink, barium, kalcium och natrium medan 

Spongberg och Becks (1999) i sin undersökning av en begravningsplats i USA fann 

förhöjda halter av järn, koppar, bly, zink, kobolt och arsenik. Där förklarade man att 

halterna av järn, bly, koppar och zink som att det torde komma från kistorna, arseniken 

härledde man till ämnets tidigare användningsområde som balsameringsmedel medan 

man saknade förklaring till den förhöjda förekomsten av kobolt. 

 

Föroreningsspridning 

Santarsiero m.fl. (2000) sammanfattade kyrkogårdars miljöproblem med att en 

ackumulation av föroreningar kan ske på platsen vilket i sin tur kan leda till förändrad 

mikromiljö och mikroklimat, vatten kan börja ansamlas runt kistorna och försämra 

nedbrytningen eller så kan en deposition av föroreningar ske genom lakvatten till 

grundvattnet. När det gäller metaller och tungmetaller och hur väl de adsorberas i jorden 

är det till stor del kopplat till jordens pH, typ av metalljon och dess egenskaper, 

koncentrationen och konkurrensen med andra joner samt jordens egenskaper. Även 

alger och bakterier kan bidra till adsorption av metaller (Bradl 2004). Enligt Zychowski 

(2012) så avtar halterna av joner i vattnet långsamt under de första 200 metrarna från 

begravningsplatsen för att därefter sjunka i snabb takt. Detta kan tyda på att mobiliteten 

av metallerna och föroreningarna inte är så hög eller så sprids koncentrationen snabbt 

ut. I undersökningar på lakvatten från deponier har man sett att de flesta plymer av 

föroreningar renas naturligt och har efter 1 000 meter en mindre effekt och efter 2 000 

meter är det ofta svårt att finna en påverkan (Christensen m.fl. 2001).  

 

Utspädning 

Utspädningen sker genom att lakvattnet blandas. Omfattningen på utspädningen av 

lakvattnet påverkas framförallt av olika hinder för interaktion med grundvattnet 

(Christensen m.fl. 2001). Det kan vara områdets geologi, jordens permabilitet eller 

fysiska hinder. Det är även möjligt att lakvattnet skiljer sig från grundvattnet till 

exempel när det gäller densitet och viskositet. Detta kan leda till att graden av 

utspädningen minskar i inledningskedet då det inte sker någon horisontell blandning 

mellan grundvattnet och lakvattnet. Lakvattnet sjunker i dessa förhållanden i 

grundvattnet. Det beror på att salterna i lakvattnet ger det en högre densitet, vilket 

resulterar i att plymen av föroreningar färdas längre från källan innan den späds ut. 

Kvalitén på grundvattnet förändras signifikant under tiden det sker ett tillflöde av 

lakvatten (Christensen m.fl. 2001). Men Christensen m.fl. (2001) skriver också att man 

har haft svårt att analysera föroreningsplymer från deponier då det är fler parallella 

biogeokemiska processer som påverkar lakvatten från deponier. Det som Christensen 
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m.fl. (2001) beskriver ovan om deponier bör även kunna tillämpas på 

begravningsplatser. 

 

Oliveira m.fl. (2013) såg även en hygienisk risk med begravningsplatser då de påpekade 

att så sent som på 70-talet så fann forskare i Frankrike ett samband mellan ett utbrott av 

tyfus och kommuner som tagit sitt vatten från källor som påverkats av 

begravningsplatser.  

 
Kremering 

Det populäraste begravningssättet i Sverige är genom kremering. År 2010 kremerades 

mer än 75 % av alla avlidna och på platser där orten har ett eget krematorie var 

frekvensen ännu högre. Men i världen skiljer det stort på antalet kremeringar per år, 

bara i Europa skiftar denna frekvens på att ligga mellan 30-75% per år i de olika 

länderna. År 2009 var det 69 645 personer som kremerades i Sverige. Ett modernt 

krematorie består idag av en ugn med efterbrännkammare, rökgaskylare, textilfilter, 

rökgasfläkt och skorsten som huvudbeståndsdelar (Naturvårdsverket 2010). Man har 

fått modernisera och bygga om i takt med upptäckt och debatten kring verksamheternas 

utsläpp av luftföroreningar som kvicksilver, furaner och dioxiner. Det är framförallt 

kvicksilvret som härstammar från amalgamfyllningar i tänderna på de avlidna som varit 

det stora samtalsämnet. Hylander och Goodsite (2006) beskriver kvicksilver som 

problematiskt då det genom sina kemiska egenskaper har en förmåga att transporteras 

globalt genom atmosfären. I atmosfären kan ämnet ha en uppehållstid på över ett år i det 

deponeras. Ofta hamnar det djupt i något sediment. Det bioackumuleras oftast i marin 

miljö. Ämnet har ingen känd positiv biologisk effekt och alla former av ämnet är 

giftiga. Det är framförallt inom industrin som kvicksilver har sina användningsområden. 

 

Man kan säga att det idag finns två läger inom reningen av kvicksilver. Det ena anser att 

den mest förekommande metoden där man använder sig av aktivt kol är den bästa, 

medan några förespråkar rening med hjälp av selen (Wängberg 2010). Selen tillförs 

genom en träampull på kistan. I ugnen förgasas selen och förväntas regera med 

kvicksilver till kvicksilverselenid. I metoden med aktivt kol används ett filter där 

rökgaserna passerar och kvicksilvret förväntas binda till ytan på filtret. Båda metoderna 

har visat sig vara svåra att styrka vilken kapacitet de har på att rena rökgaserna från 

kvicksilver (Wängberg 2010). Metoden med aktivt kol har varit ifrågasatt då man funnit 

det svårt att hitta massbalans mellan ingående och utgående kvicksilver. Därför har det 

höjts röster för att metoden skulle vara mindre effektiv än vad som hittills framställts då 

mycket av kvicksilvret hinner diffundera ut genom ugnen och rökgaskanalerna innan 

den ens hinner reagera med filtret. En annan invändning mot metoden har varit att man 

tvivlat på att kvicksilvret binder tillräckligt hårt till ett filter med aktivt kol. Man har 

hyst farhågor att dessa filter inte skulle vara lämpliga att hantera efter att de brukats. 

Den alternativa metoden med selen har fått kritik då experimentella tester visat att selen 

inte reagerar med kvicksilver i gasfas samt att man inte kunnat bevisa att metoden som 

sådan fungerar vid tester i krematorier (Wängberg 2010). Wängberg (2010) fastslår i sin 

rapport att både metoderna har blivit ifrågasatta men ändå har miljööverdomstolen i 

avgöranden bedömt att de ska klassas som bästa tillgängliga teknik (BAT). Vidare 

menar Wängberg (2010) att det inte finns belägg för att tvivla på den traditionella 

metoden med aktivt kol då det visat sig i tester att den har en 80-95 % reningsgrad och 

att det nuvarande kunskapsläget inte styrker påstående om att en större mängd 

kvicksilver skulle kunna diffundera ut ur processen orenat. Utsläppen av kvicksilver 

från krematorieverksamheterna förväntas sjunka ytterligare i framtiden då användningen 

av amalgam inom tandvården minskats. Mellan år 1991-2002 minskades användandet 
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av amalgam av alla tandfyllningar hos barn och unga från 30 % till 0,1 % och bland 

vuxna från 32 % till 2,8 % (Naturvårdsverket 2010). Man har funnit ett visst utsläpp av 

kvicksilver även till mark i anslutning till krematorier. Det är framförallt vid roten av 

skorstenen, därför misstänker man att det är nedsug av rökgaser från skorstenen som är 

den bidragande orsaken (Naturvårdsverket 2010). 

 

Den största oron när det gäller kvicksilver är att den förorenar regn-, grund- och 

havsvatten (Zahir m.fl. 2005). I akvatisk miljö sker en mikrobiologisk omvandling av 

kvicksilver till metylkvicksilver som är lipofilt. Redan vid en låg dos kan man se 

toxiska effekter. Foster och spädbarn kan få livslånga handikapp om de exponeras 

genom livmodern eller bröstmjölken. Hos vuxna personer sker neurologiska- och 

immunologiska störningar, störningar på hjärtat, motoriken, reproduktionen. 

Tungmetallförgiftning misstänks även ligga bakom sjukdomar som Alzheimers, 

Parkinsons och autism (Zahir m.fl. 2005). Vid mer akut förgiftning med högre doser 

kvicksilver såg man att barn som exponerats i livmodern fick CP-skador eller föddes 

döva, blinda eller mentalt handikappade (Selin 2009). Furaner och dioxiner som även de 

släpps ut från krematorier har visat sig ge upphov till acne hos människor och vara 

teratogen (skadar foster) hos möss, karcinogen (cancerframkallande) hos råttor samt 

akut toxiska på marsvin (Czuczwa och Hites 1984). 

 

Efter kremeringen rakas askan ner i ett särskilt utrymme i ugnen. Där får den svalna 

under nästföljande kremering (Ekström m.fl. 2010). Därefter för man över askan i en 

tom behållare som appliceras i en askberedare. Askberedarens uppgift är att mala askan 

till en kornstorlek på högst 2-2,5 millimeter. Askan ska därefter falla rakt ner i urnan. 

Metallrester som inte passar samlas i en separat behållare, det kan vara spikar, gångjärn 

och större kirurgiska detaljer som höftleder och benskenor. Dessa förstörs eller begravs 

tillsammans med metallrester från andra kremeringar någonstans på en 

begravningsplats.  

 

Efter kremeringen finns två alternativ. Antingen kan man gravsätta urnan på en 

begravningsplats eller sprida askan i en minneslund eller på godkänd plats av 

länsstyrelsen. Det finns dock belägg för att det senare kan ha en negativ miljöpåverkan 

(Lundstedt m.fl. 2009). Vid spridning av aska i minneslunden i Skogskyrkogården i 

Stockholm fann man ekologiska störningar som framförallt drabbade bottenskiktet av 

vegetationen men även fältskiktet. Man förklarade detta som en pH- effekt där 

ytvegetationen bränns som vid en kalkning. Detta leder i sin tur till att det skapas ytor 

för lättspriddaarter att etablera sig och konkurrera med befintlig växtlighet. Vidare fann 

man att genom spridningen av aska tillfördes även näringsämnen som fosfor och 

kalcium som ackumulerades i ytskiktet. Detta kan leda till en förändrad flora på platsen 

då man eventuellt förändrar konkurrensvillkoren genom att man eventuellt förändrar 

förutsättningarna på platsen från näringsfattigt till näringsrikt (Lundstedt m.fl. 2009). 

 

Markanvändning 

Man kan undvika vissa problem genom att man planerar och anlägger nya kyrkogårdar 

så att dessa hamnar på platser med bra förhållanden men man måste då även beakta ett 

annat fenomen. Befolkningsökningen och demografin påverkar antalet gravar. Med 

nuvarande metoder och omsättningstider på gravar kommer detta leda till större 

kyrkogårdar (Basmajian och Coutts 2010). Historiskt sett så har döds- och födelsetalen 

följt varandra. Om fler personer avled så föddes det även fler och tvärtom. Men i takt 

med att levnadsstandarden ökade efter andra världskriget så föddes det fler och fler 

levde längre. Födelsetalet sjönk senare men några stora generationer hann födas. När 
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dessa börjar åldras ser man att begravningshuvudmän kan få problem att ta hand om alla 

kroppar om de ska begravas på konventionellt sätt.  

 

Det kan vid en första anblick verka lätt att planera för antalet framtida begravnings-

platser utefter antalet födda (Basmajian och Coutts 2010). Men man har sett en ökad 

mobilitet på befolkningen som är svår att förutspå. Allt fler flyttar flera gånger under sitt 

liv. Som mest flyttar personer i åldern 18-30 år. Efter 65 års ålder avtar mobiliteten 

något. Detta förklaras med att de flesta har då har lämnat arbetsmarknaden och behöver 

därför inte längre flytta dit jobben finns. Detta bör underlätta planering något. 

Basmajian och Coutts (2010) ser även en tendens ibland sina kollegor att de börjar tro 

på att samhällen i framtiden kommer vara bättre utformade för att personer ur olika 

åldrar kommer trivas på samma plats, vilket leder till att de kommer leva och dö på 

samma plats i större utsträckning än i dag.  

 

Det finns förslag på att man ska försöka göra framtidens begravningsplatser tillgängliga 

till ett alternativt användande. De ska inte endast tjänstgöra som begravningsplats utan 

även vara en park eller liknande. Det finns redan exempel i USA där man har omärkta 

gravar och de sörjande vet bara att stoftet från deras anhöriga finns någonstans inom 

grönområdet. På så sätt kan man ha större nytta av marken och fler kan begravas på 

platsen (Basmajian och Coutts 2010). Det har visat sig svårt att expandera existerande 

kyrkogårdar. Det är boende i området som inte önskar bli granne med en kyrkogård. En 

genomsnittlig storlek på en grav är ungefär 4,5 m
2
, enligt Basmajian och Coutts (2010) 

kan man få plats med ungefär 1 800 gravar per hektar. Problemet är som störst i 

städerna där flest lever och dör samtidigt som det finns minst ledig mark för 

begravningsplatser. I USA är det inte helt ovanligt att begravningsplatser kan innehålla 

300 000 gravar (Basmajian och Coutts 2010). 

 

1.5.2 Situationen i Sverige 

I Sverige har kremering och jordbegravning funnits sida vid sida, där det ena 

begravningssättet dominerat över det andra under olika tidsepoker. Kremering hade 

redan tidigt, innan kristendomens intåg i norden, förekommit i stor skala. Detta 

användes sedan som ett argument för att återinföra och legitimera kremeringen på nytt 

(Williams 2011). Det var under medeltiden, i takt med att kristendomen fick ett starkare 

inflytande i Norden som jordbegravningarna blev dominerande. Begravningsplatserna 

flyttades från att tidigare legat i anslutning till den fasta boplatsen, till att istället 

anläggas vid eller i kyrkan (Ekström 2007). Vidare skriver Ekström (2007) att 

kyrkogårdar redan då kunde beskrivas som ett miljöproblem. Det var de allt mer 

överfulla kyrkogårdarna och bristen på skötsel som var upphov till problem med bland 

annat bristande hygien som följd.  

 

Runt år 1870 började det runtomkring i Europa bildas föreningar för ett återinförande av 

kremering eller eldbegängelse som det också kom att kallas. I Sverige bildades år 1882 

Likbränningsförening (senare Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund). Redan i 

samband med detta hade de första kvarlevorna från svenskar börjat kremeras, fast 

utomlands, då det inte var tillåtet i Sverige ännu. Framförallt åkte man till Tyskland för 

att sedan ta med askan tillbaka och begrava den i Sverige. Intresset för kremering var till 

en början störst i kultur- och läkarkretsar. Sören Ekström (2007) räknar upp en hel rad 

av kända personer som var tidiga förkämpar för kremering som Hjalmar Branting, Ellen 

Keys, Salomon Agust Andrée och Alfred Nobel för att nämna några. Den första 

moderna kremeringen på svensk mark ägde rum i ett tillfälligt krematorium 1887 i 

Hagalund i Stockholm, idag kallad Norra begravnings-platsen. 
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Av begravningslagen (1990:1144) framgår det att i Sverige är det endast Svenska 

kyrkan eller en kommun som kan vara huvudman för begravningsverksamheten. Med 

det menas att man ska anordna allmänna begravningsplatser för de som bor i ett 

geografiskt avgränsat område. Med det kommer även att det endast är dessa aktörer som 

har rätt att driva krematorier (3 kap 1 § begravningslagen). Man har som huvudman 

även en skyldighet att tillhandahålla tillräckligt med platser och andra gravanläggningar 

som till exempel minneslundar och särskilda platser för de som inte tillhör ett kristet 

samfund (2 kap 1 § begravningslagen). I dagsläget är bara två alternativ tillåtna för att ta 

hand om kvarlevorna. Dels är det gravsättning av stoftet eller kremering av stoftet (1 

kap 1 § och 5 kap 1 § begravningslagen). Därefter ska stoftet (kvarlevorna) eller askan 

gravsättas, alternativt så kan askan spridas i minneslund eller på en plats godkänd av 

länsstyrelsen (5 kap 5 § begravningslagen). För tillfället är det inte tillåtet att ta tillvara 

på eventuella metallrester efter kremeringar. De delar som inte förbränts ska tas om 

hand och antingen förstöras eller gravsättas på allmän begravningsplats (5 kap 6 § 

begravningslagen). När askan eller stoftet gravsatts följer en rätt till att bruka graven, en 

så kallad gravrätt, som kan upplåtas för en viss tid mellan 15-50 år eller för alltid (7 kap 

5 § begravningslagen).  

 
Förslag på nya bestämmelser 

Med anledning av teknisk utveckling och den miljöpåverkan som de traditionella 

begravningssätten har, så tillsatte regeringen den 29 november 2012 en särskild utredare 

som tillsammans med en expertgrupp skulle utreda frågan hur ett ansökningsförfarande 

för nya begravningsmetoder skulle se ut. På så sätt kan regeringen öppna vägen för nya 

alternativa begravningsmetoder. I samma utredning undersökte man även möjligheterna 

att återvinna de metaller som inte förbränns vid en kremering. År 2013 kom betänkandet 

av utredningen om vissa begravningsfrågor (SOU 2013:82). Utredaren ansåg att det inte 

kan anses miljömässigt riktigt att man som nu gräver ner 22 ton metall från krematorier 

per år. I askan är det framförallt rester från kistbeslag och metallimplantat från kroppen 

som blir kvar efter kremering. Resterna samlas i dagsläget upp i en behållare där det 

blandas med metallrester från andra kremeringar för att sedan grävas ner. Detta gör man 

på en speciell plats på en kyrkogård eller i en grav avskilt från den urna eller det stoft 

som ska gravsättas i den utvalda graven.  

 

Förslaget som gruppen lämnade var att man bör ändra lagstiftningen så att man i 

framtiden ska återvinna metall som skiljts från askan. För detta ansåg man att 

krematorierna bör ha likartade rutiner och att alla huvudmän för 

begravningsverksamheter ska upphandla tjänsten att återvinna metallerna. Men man 

ansåg samtidigt att det vore respektlöst mot de avlidna om en eventuell vinst från 

återvinningen skulle kunna komma verksamheten tillgodo. Därför ansåg man att den 

eventuella vinst som skulle kunna uppkomma vid en lagändring skulle tillfalla allmänna 

arvsfonden. 

 

I den andra frågan som utredningen behandlade så fann gruppen att man föredrog att 

regeringen skulle reglera en eventuella ny begravningsmetod i begravningslagen likt 

kremering och gravsättning görs idag. Men man tog ändå fram ett alternativ i form av 

ett förslag på ansökningsförfarande. Man ansåg att länsstyrelsen i Västra Götalands län, 

i egenskap av största länsstyrelse, skulle få till uppgift att ta emot ansökningarna. 

Länsstyrelsen skulle därefter förhandspröva ansökan om ny begravningsmetod som 

sedan skulle kunna användas som beslutsunderlag för regeringen som skulle avgöra 

frågan. Man ansåg att regering på förordningsnivå skulle kunna godkänna själva 
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metoden men att eventuell tillståndsprövning för anläggningarna för en ny metod skulle 

avgöras som tidigare efter bestämmelserna i miljöbalken. Alternativ skulle regering 

kunna lämna ansökan utan bifall. Utredningen kom fram till att för att en ny 

begravningsmetod ska vara aktuell förutsätter utredningen att krav som innefattar en 

värdig behandling av den döde, att den är lämplig ur ett dels miljömässigt dels 

ekonomisk perspektiv uppfylls. Vidare fann man att detta på ett utförligt sätt bör 

redovisas i själva ansökan samt att metoden faktiskt fungerar på avsett sätt. Man tyckte 

att det endast var de som i dag räknas som behöriga huvudmän för 

begravningsverksamheter, alltså Svenska kyrkan och kommuner, som skulle ha rätt att 

lämna in en ansökan vid ett eventuellt framtida förfarande. Sammanfattningsvis kan 

man säga att utredningen var positiva till återvinning av metaller från kremering och att 

det bör finnas möjlighet för nya begravningsmetoder att etablera sig i Sverige. 

 
1.5.3 Alternativa metoder 

Som framgår av Betänkande av Utredningen om vissa begravningsfrågor (2013) så 

finns det ingen metod som i dagsläget anses var tillräcklig beprövad för att vara aktuell 

för ett godkännande. Vid en litteraturgenomgång så framgår detta ännu tydligare. De 

metoder som det finns information om är få och ofta är det information från 

verksamhetsutövaren som tillhandahåller metoden. Nedan följer en redogörelse för de 

två metoder som var de enda två alternativ till de konventionella metoderna som 

lokliserades i litteraturen. 

 
Promession 

Promession får nog framstå som den metod som varit mest omdiskuterad här i Sverige. 

Men bristen på presenterade bevis för att metoden fungerar har gjort att intresset för 

metoden svalnat. Metoden tillhandahålls av företaget Promessa Organic AB. Enligt fö-

retaget (http://www.promessa.se/fakta/textbeskrivning/ 2014-03-29) vill man till-

handahålla en ny modern begravningsmetod där kroppen ska brytas ner mer naturligt 

och näringsämnen ska återgå till naturen. Vidare beskrivs att den enda större miljö-

påverkan kommer från energiförbrukning från framställandet av flytande kväve. Me-

toden går ut på att kroppen fryses ner i en och en halv vecka. Därefter sänks den ner i 

flytande kväve som håller en temperatur på – 196 °C. Därefter hävdar företaget att det 

endast räcker med en kort vibration av kroppen för att den ska övergå till pulverform. 

Detta pulver ska därefter behandlas i en vakuumkammare där vattnet i pulvret förångas. 

Kroppen har således förtorkats. I ett sista led beskrivs att pulvret förs genom en metall-

avskiljare där proteser och metaller som till exempel kvicksilver avskiljs. Därefter 

samlas pulvret upp i en behållare av majsstärkelse. Enligt företaget förekommer ingen 

odör eller någon hygienrisk från pulvret varvid det kan jordbegravas ytligt vilket leder 

till en snabb förmultning där man räknar med att behållaren och pulvret omvandlats till 

mull inom 6-12 månader (http://www.promessa.se/fakta/textbeskrivning/ 2014-03-29). 

 
Resomering 

Har fått sitt namn efter ett av företagen som tillhandahåller metoden, Resomation Ltd 

från Glasgow, Skottland. Men metoden kallas även alkalisk hydrolys, flytande kre-

mering, flammlös kremering och bio-kremering. I denna begravningsmetod så tryck-

kokas kvarlevorna i hett vatten och lut som cirkuleras. Inom några timmar så har 

kroppen övergått till vätskefas och kvar blir benen och eventuella metallimplantat. 

Vätskan är steril och innehåller ingen DNA. Västskan kan sedan avledas till det 

kommunala avloppet eller tas omhand för att användas som gödningsmedel. Eftersom 

proteserna inte skadas kan metallerna lämnas till återvinning eller annan lämplig han-

tering. Det gäller även tandimplantat med amalgam. Metoden har således inga utsläpp 

http://www.promessa.se/fakta/textbeskrivning/
http://www.promessa.se/fakta/textbeskrivning/
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av kvicksilver till atmosfären. Metoden anses därför av sina förespråkare som ett miljö-

vänligare alternativ till kremering. Benen från personen behandlas i något som liknar 

kremeringsmetodens askberedare. Pulvret överlämnas sedan till de anhöriga som där-

efter kan genomför önskvärd begravningsceremoni med samma alternativ som om det 

varit aska efter en kremering som begravdes. Förespråkare anser att metoden är respekt-

full och ett bättre alternativ för miljön än befintliga metoder. Processen ses av dessa 

personer som en naturlig förruttnelse, bara något påskyndad. Delstaten Minnesota i 

USA var först ut med att godkänna metoden år 2003, därefter har fram till år 2012, 6 

ytterligare delstater valt att godkänna metoden. Men det har visat sig att det finns en 

skepsis mot metoden, efterfrågan har varit vikande. Motståndarna har framförallt 

framfört att metoden anses ovärdig och kall (Hansen 2012-2013, 

http://www.resomation.com/index_files/Page369.htm,  

http://www.resomation.com/index_files/Page347.htm). 

 
1.5.4 Återvinning av metaller efter kremering 

I betänkandet av utredningen om vissa begravningsfrågor (SOU 2013:82) sägs att de 

vanligaste metallerna som blir kvar efter en kremering är järn, kobolt, krom, titan, alu-

minium, guld och platina. En del av dessa kommer från implantat och proteser. Önsk-

värda egenskaper på metaller som ska ingå i ett implantat som ska sitta invärtes i en 

patient är rostmotstånd, styrka och biokompabiltitet (Niinomi 1998). De som anses mest 

lämpliga och används mest idag är framförallt titanlegeringar men även kobolt-krom-

legringar och rostfritt stål förekommer (Rae 1981).  Rae (1981) beskrev redan på 80-

talet att vissa av dessa metaller kan vara toxiska under användningstiden inuti kroppen. 

De mest problematiska ämnena ansågs vara kobolt från kobolt-krom- legeringar, nickel 

från rostfritt stål och vanadin från titanlegeringar. Vanadin ingår med en halt på upp till 

5 % i olika titanlegeringar (Sternbeck & Östlund 1999). Vidare beskriver Sternbeck & 

Östlund (1999) vanadin är toxiskt för högre organismer men framförallt för bakterier då 

det påverkar deras fosforomsättning. Titan däremot anser Sternbeck & Östlund (1999) 

vara för svårlösligt för nå en toxisk nivå i vattenlösning. Men titan anses ändå vara värt 

att återvinna då man minskar föroreningar från gruvdrift och framställning av 

råmaterial, detta torde även gälla de övriga metallerna som blir över efter en kremering. 

 

I Sverige diskuteras alltså huruvida man ska ta tillvara på dessa metaller efter en avliden 

person kremerats. I fattigare länder har man inte haft något val utan behövt gå flera steg 

längre. Här återanvänder man implantat som av någon anledning behövts avlägsnas från 

levande patienter till nya patienter (Magetsari m.fl 2004). Magetsari m.fl (2004) de-

finierar tre typer av återanvändande. 1. Implantatet passar inte i den avsedda patienten 

då storleken är fel. Man måste ersätta implantatet med ett nytt men av rätt storlek. 2. 

Återanvändande av kirurgiska instrument och implantat som brukats en kort tid men 

som egentligen är avsedda för engångsbruk. Det kan räcka med att förpackningen är 

bruten så hamnar implantatet i denna kategori. 3. Återanvändande av implantat och 

skruvar som burits av en tidigare patient och utsatts för mekaniskt slitage. De har ofta 

opererats ut på grund av en infektion eller lossnat, men återanvänds ändå i en ny patient. 

Alla dessa typer av återanvändande är förenat med risker som korrosion på implantatet, 

skadad yta på implantatet från bruk eller sterilisering samt infektionsrisk. Mot bakgrund 

av detta så kanske en eventuell återvinning av metallrester från en kremation ter sig 

mindre kontroversiellt. 

 

http://www.resomation.com/index_files/Page369.htm
http://www.resomation.com/index_files/Page347.htm
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2 Resultat 
De två genomförda studierna är avsedda att undersöka den rådande inställningen till 

begravningsfrågor som berör miljö, återvinning och nya begravningsmetoder. 

 

2.1 Resultat av de halvsturkturerade expertintervjuerna 
 
2.1.1 Miljöpåverkan från de nuvarande begravningsmetoderna 

 

Samtliga personer som intervjuades hade identifierat ungefär samma negativa 

miljöpåverkan från de nuvarande begravningsmetoderna som återfanns i 

litteraturstudien. Kyrkogårdschefen på Kyrkogårdsförvaltningen i Jönköping beskrev 

miljöpåverkan som: 

 

”Det skulle vara en lakvattenpåverkan eller grundvattenpåverkan. Men vi har inte 

haft den diskussionen hos oss. Att kistbegravning skulle vara en miljöpåverkan. 

Det kanske är för att det är en för gammal metod för att man ska regera på det.” 

 

”Men då är det ju i så fall miljöaspekter vad det gäller kremationen. Då är det ju 

framförallt kvicksilver som förångas vid kremationen och släpps ut med rök-

gaserna.” 

 

”Det vi kan göra, är just det att installera rökgasreningen i det nya krematoriet.” 

 

”Det är just kvicksilverutsläppen från amalgamet som man fokuserar på. Sen 

finns det naturligvis aspekter som vid vanlig förbränning som dioxiner och NOx-

värden men inte så tydligt associerat med kremation som kvicksilver.” 

 

Båda begravningsbyråer som ingick i undersökningen ansåg det var svårt att påverka 

detta utan såg att ansvaret låg hos Kyrkogårdsförvaltningen. Kontoristen på 

Begravningsbyrån Casell & Frohlund ansåg att de inte ansvarade för miljöpåverkan från 

begravningsmetoderna: 

 

”Det är inte mycket vi kan göra utan det är ju huvudmannen som får ansvara för 

det.” 

 

Och begravningsrepresentanten på Vätterbygdens Begravningstjänst hade en liknande 

inställning: 

 

”Vi är ju beroende av vad kyrkogårdsförvaltningen gör där. Metod och det de 

kommit fram till får ju vi använda. Den miljöpåverkan som det ger upphov till får 

ju de ansvara för.” 

 

Fabrikschefen på Fonus Trävaruindustri i Falköping som tillverkar kistor och urnor till 

hela Fonuskoncernen såg även att konsumenten genom sina val inverkade på miljön: 

 

”I Sverige har man ju det valet att välja kremation eller jordbegravning. Vår 

uppgift är ju då att ta fram bra alternativ för båda de sätten. Så vi som företag tar 

inte ställning till det egentligen (miljöpåverkan från de nuvarande begravnings-

metoderna). Utan det är ju upp till den avlidnes önskan och dödsboets hantering 

av den önskan. Det är ju egentligen det vi jobbar efter.” 
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I intervjuerna kunde man även se att det fanns en viss möjlighet för begravnings-

byråerna att påverka. Inte minst när det gällde valet av kista vid jordbegravningar. 

Begravningsrepresentanten på Vätterbygdens Begravningstjänst beskrev det som: 

 

”För övrigt är ju alla kistor miljögodkända och så. Med lim och allt sånt. 

Förutom då att det finns lite metaller i en del.” 

 

”Vill man ha en kista utan några metaller i, (...) jag tror inte ens det finns 

häftstift, häftklammer, så finns det ju sådana kistor (...) Den är ihopsatt av 

träplugg och sinkad ihop. Handtagen är ditsatta med plugg. Det finns ingen 

metall i den kistan. Inte ens lås är gjorda av metall utan det är hampasnören med 

en plugg som låser locket.” 

 

Fabrikschefen på Fonus Trävaruindustri såg också materialvalet som ett sätt att påverka 

miljöpåverkan från jordbegravningar och påpekar: 

 

”Det finns en del andra tillverkare som har en del metall i sina kistor. Det kan 

vara i gångjärn och lockstöd och liknande. Men det har inte vi, det är sen många 

år borttaget. Vi har under många år haft metallfria kistor.” 

 

Även kyrkogårdschefen på Kyrkogårdsförvaltningen i Jönköping hade liknande 

inställning, då han påpekade att kyrkogårdsförvaltningen inte kan göra så mycket åt 

miljöpåverkan från jordbegravningar: 

 

”Nej, miljöpåverkan från den metoden, beror på vad man skickar med kistan.” 

 

Men samtidigt beskrev kyrkogårdschefen på Kyrkogårdsförvaltningen i Jönköping att 

man kan underlätta nedbrytningen av kista och stoft vid anläggandet av nya 

begravningsplatser: 

 

”(…) man måste ju förbereda marken, liksom att man dränerar den djupt och 

gräver igenom marken, och lägger sedan tillbaka jorden. Så att man inte var och 

varannan gång stöter på en stor och fet sten. Det kan ta två dagar att gräva 

gravar då.” 

 

När det gällde miljöpåverkan från jordbegravning så tog man även upp mark-

användningen som ett problem. Kyrkogårdschefen på Kyrkogårdsförvaltningen i 

Jönköping beskrev det som: 

 

”En kropp som grävs ner på 1,60 m eller 2,20 meter bryts inte ner så naturligt.” 

 

”Med jordmånen vi har här finns det en del syre men är det mer leraktigt så finns 

det inte mycket syre utan det ruttnar upp istället helt enkelt.” 

 

”Lyckligtvis har inte vi de jordarna på våra kyrkogårdar i Jönköping, vi har 

moräner och sandiga jordar. Man kan ju komma till det läget om man har högt 

grundvattenstånd till exempel eller ren lera. Till exempel ute i Skärstads kyrka 

där är det riktig lera. Där bryts inte kroppen ner på 25 år. Då kan man ju inte 

komma tillbaka till den graven igen.” 
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Begravningsrepresentanten på Vätterbygdens Begravningstjänst såg samma problem: 

 

”Ja, alltså man har ju sett kistor som efter 25 år ser nästan ut som när man 

grävde ner dem. Om man gräver efter en gravrätt har gått tillbaka så kan man få 

upp nästan en helt bevarad kista” 

 
2.1.2 Återvinning av metaller efter kremering 

 

I intervjuerna gick det att se ett intresse från de intervjuade för metallresterna efter en 

kremering. Alla var medvetna om att man än idag gravsätter metallskrot i väntan på en 

lagändring. Kyrkogårdschefen på Kyrkogårdsförvaltningen i Jönköping påtalade att: 

 

”Idag är det så att vi samlar ihop de metalldelar från kistorna och kropparna och 

lägger i en låda och begraver helt enkelt. Så står det i begravningslagen att det 

ska gå till. Det innebär att vi har gravar som är praktiskt taget skrotupplag.” 

 

”Vi har gravplatser som vi vet inte är populära eller inte vill använda som vi 

gräver ner detta. Det känns inte jättebra att behöva gräva ner skrot. Där blir ju 

skrotet det som blir kvar efter kremation, inte bara det som kommer från kroppen. 

Till stor del är det ju då klammer, gångjärn, beslag från kistan, bara järn, inget 

med kroppen att göra. Det har inget med aspekten att kroppen och dess delar ska 

stanna på begravningsplatsen. Det är definitivt bara skrot och det gräver vi ner i 

alla fall och det känns som ett vansinnigt slöseri med dyra metaller framförallt.” 

 

Trots detta hade man inte mött någon större efterfrågan på återvinning av dessa 

metaller. Kyrkogårdschefen på Kyrkogårdsförvaltningen i Jönköping beskrev sina 

upplevelser som: 

 

”Någon efterfrågan från allmänheten har jag aldrig varit ute för att det varit 

någon fråga. Det kan möjligtvis komma någon fråga utifrån kuriosa (…)” 

 

begravningsrepresentanten på Vätterbygdens Begravningstjänst kommenterade 

efterfrågan på återvinning av metalresterna efter kremation som: 

 

”(…) det kan då och då uppkomma frågor. Som häromdagen, det var någon som 

frågade vad händer med detta?  Då förklarade jag precis som det var.  Och då sa 

de jaha, ungefär, är det så det görs? Man frågar vad som händer med metallen 

som man rakar ut från krematoriet och så här då. Jag förklarade att allt hamnar 

ju inte i urnan. Utan det sparas och sen grävs det ner.” 

 

”Ja, man frågar visst, så, men man ställer inte frågan genom att man har några 

klara tankar om det.” 

 

Fabrikschefen på Fonus Trävaruindustri hade endast mött en viss efterfrågan och då 

främst från andra aktörer i begravningsbranschen: 

 

”Jag sitter ju med i ett branschråd där vi godkänner olika produkter där olika 

aktörer sitter med. Det är de fackliga, det är kyrkogårdsförvaltningar, 

krematorieförbundet, tillverkare osv. Där jobbar man med den här metallfrågan, 

det vet jag. Jag kan inte detaljerna men det är på agendan, det vet jag.” 

  



  
 

20 

 

2.1.3 Nya begravningsmetoder 

 

I intervjuerna återkom ofta intervjupersonerna till promession. Detta för att man hört 

talas om metoden i och med att den diskuterades som alternativ här i Sverige för en tid 

sedan. Annars hade man inte hört talas om någon alternativ metod som skulle kunna 

vara aktuell för att tas i bruk. Kyrkogårdschefen på Kyrkogårdsförvaltningen i 

Jönköping beskrev inställningen till nya begravningsmetoder som: 

 

”Och behovet och efterfrågan vet man inte mycket om, det finns säkert ett fåtal 

nya metoder, men det är ju också en verksamhet, en väldigt traditionell ceremoni 

eller vad man ska kalla det, det är lite trögare.” 

 

Fabrikschefen på Fonus Trävaruindustri hade liknande åsikt: 

 

”Begravningsbranschen är ju väldigt traditionell. Om man ska se till trender så 

är det nog en eftersläpning på 30-40 år. Det beror på att människor som avlider 

är oftast ganska så gamla. Dom flest i alla fall. Det är klart det är deras horisont 

som sätter nivån och vad man väljer. Det bidrar på så sätt till en tröghet i ut-

vecklingen.” 

 

Men samtidigt som intervjupersonerna beskrev det som att begravningsbranschen var 

traditionell med låg benägenhet till förändringar så beskrev man samtidigt att man ändå 

var känslig för förändringar i övriga samhället. Det är alltid ett visst motstånd i början, 

så var det även när kremationen var ny, som kyrkogårdschefen på Kyrkogårds-

förvaltningen i Jönköping påminde om: 

 

 ”Jag tror inte vi är riktigt redo att anamma något annat. Det var ju en oerhörd 

diskussion i att införa kremation för ungefär 100 år sedan.” 

 

Nu är den metoden överlägset mest populär här i Sverige och fabrikschefen på Fonus 

Trävaruindustri bekräftade att branschen faktiskt har en benägenhet att anpassa sig: 

 

”Men det är klart att förändringar kommer alltid att påverka branschen. Så är 

det. Sen får vi självklart anpassa oss till det.” 

 

Även begravningsrepresentanten på Vätterbygdens Begravningstjänst höll med om att 

skulle det funnits ett attraktivt alternativ så skulle branschen förmodligen anamma det: 

 

”Ja, alltså, skulle det komma en metod som fungerar, som man skulle till exempel 

bara kunna godkänna inom en kommun. En metod som man tycker verkar bra och 

sådär och det är utrett och att folk vill börja använda den. Då får vi ju ställa oss 

positiva till den.” 

 

”Vi har inga betänkligheter mot det utan är det godkänt och ett sätt som man gör 

det på. Bara man gör det på ett etiskt sätt med respekt mot den döde och använder 

ett sätt som man mot sig själv kan försvara hur man behandlar en kropp.” 

 

När det gällde önskvärda egenskaper på en eventuell ny metod så var det framförallt det 

etiska som framhölls. Om en ny metod ska bli aktuell så ansågs att den måste möta högt 

ställda krav på att de inblandade känner sig bekväma med hur kroppen tas omhand. 

Fabrikschefen på Fonus Trävaruindustri uttryckte det som: 
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”När en nära anhörig avlider så är det såklart en stor sorg och tragedi. Det är 

klart att det är mycket känslor i det, och det är ett avsked. Man vill ju på något 

sätt göra det som en högtid. Begravning är en högtid faktiskt. En av livets stor 

högtider och det är ett sätt att ta farväl och hedra någon som man tyckt mycket 

om. Så man får nog bära med sig det. Att det är en viktig bit att det känns rätt.” 

 

Begravningsrepresentanten på Vätterbygdens Begravningstjänst hade liknande åsikt vad 

det gällde hög ställda etiska krav: 

 

”Den dagen när man sitter här i ett samtal och har tankar. Då man vill ha 

förklarat för sig hur har det här skötts? Då ska man kunna stå för vad man har 

gjort och hur kroppen har behandlats, hur den avlidna har behandlats. Från när 

den hämtades och genom hela kedjan måste det finnas en tanke om hur den 

avlidne behandlas, att man gör det med respekt med tanke på familjen.” 

 

Men man framhöll även att en ny metod även borde föra med sig bättre miljöprestanda. 

Fabrikschefen på Fonus Trävaruindustri framhöll att: 

 

”Det är väl att det ska kännas etiskt rätt, miljömässigt rätt och kretsloppsmässigt 

rätt. Det är som man säger, man föds, man lever och man dör. Det är en del av 

kretsloppet på något sätt. Det gäller för oss människor och är samma med djur 

och gäller alla levande varelser på något sätt. Det ska kännas naturligt för de 

flesta, det är nog viktigt.” 

 

Kyrkogårdschefen på Kyrkogårdsförvaltningen i Jönköping tyckte att en ny metod 

skulle kunna vara nödvändig ur miljöperspektiv:  

 

”Etiskt är man fullt nöjd med jordbegravning och kremation, det är fullt 

acceptabelt idag. Utan det är framförallt miljöaspekten” 

 

Någon större efterfrågan på nya metoder stod inte att finna. Utan man framhöll att man 

var bekväm med de nuvarande metoderna. Man hade inte heller känt av någon större 

efterfrågan från sina klienter. Kyrkogårdschefen på Kyrkogårdsförvaltningen i 

Jönköping beskrev, med bakgrund av ett tidigare projekt där man utredde 

promessionsmetoden, det som: 

 

”Sen att införa någon ny begravningsmetod som skulle vara överlägsen eller 

anammat det, det ser jag som otroligt och vi har inte haft någon stor efterfrågan 

på promessionen heller. Det har varit ett litet antal människor som har intresserat 

sig så mycket att man velat använda sig av det i en eventuell framtid” 

 

Fabrikschefen på Fonus Trävaruindustri hade inte heller mött någon efterfrågan på nya 

begravningsmetoder: 

 

”Jag har nog inte mött det så. Det finns säkert personer som jobbat längre i 

företaget som gjort det. Men generellt när man pratar med andra så känns det 

inte så utan kremation känns som förstahandsvalet.” 

 

Begravningsrepresentanten på Vätterbygdens Begravningstjänst beskrev det som att 

nuvarande begravningsmetoder skulle kunna bli fullt tillräckliga: 



  
 

22 

 

 

”Samtidigt kan jag tycka att: kan man komma till rätta med det här med rening 

utav rök och så från krematorier, så kan jag nog tycka att miljömässigt så är nog 

kremation en bra metod egentligen.” 

 
2.1.4 Framtidens begravningskoncept 

 

När intervjupersonerna talade fritt om hur de trodde att framtidens begravningskoncept 

kommer att se ut så framkom att man mest talade om ceremonin och inte begravnings-

metoden. Detta tyder på att man inte ser att begravningsmetoderna kommer förändras i 

nuläget. Kyrkogårdschefen på Kyrkogårdsförvaltningen i Jönköping beskrev framtidens 

begravningskoncept som: 

 

”Det beror på hur man ser på vad som är ett begravningskoncept. Ceremonin och 

det runtomkring begravning kommer nog förändras med tiden och nya inslag. 

Fler borgliga begravningar. Men däremot kommer det nog inte utvecklas särskilt 

många fler olika metoder än kistbegravning och kremation. Det tror jag inte.” 

 

Fabrikschefen på Fonus Trävaruindustri tyckte också sig se att borgerliga begravningar 

kommer att öka och att det i sig kommer förändra begravningsceremonin:  

 

”De borgliga begravningarna ökar ju. Det är en mycket mer friare begravnings-

form än den traditionella kyrkliga. Med det kommer nya traditioner. Man kan 

vara på en brygga vid havet eller sommarstugans trädgård. Man kan ha 

ceremonin var som helst på det sättet. Det är väl en utveckling. Att det blir lite 

mer personligt, att man vill ha mer omsorg och inte den vanliga traditionella 

utformningen.” 

 

Begravningsrepresentanten på Vätterbygdens Begravningstjänst kunde även han se att 

det förmodligen kommer bli mer personliga begravningar i framtiden: 

 

”Det kommer nog ändras och nagelfaras lite. Folk blir ju mer och mer kräsna. 

För det är ju mycket med… Vi pratar ju mycket om att det är ett jag samhälle, jag 

vill göra det och jag ska förverkligas. Det faller ju ut lite i att jag eller vi, när det 

är en familj. Vi vill utforma den här begravningsakten som vi känner att den blir 

personlig. De kanske har skrivit ner önskemål och sen går inte det igenom.” 

 

Men man såg även en någon dyster utveckling i samhället som bör avspeglas i 

begravningsmetoden i framtiden, kontoristen på Begravningsbyrån Casell & Frohlund 

beskrev det som: 

 

”Jag vet inte, men jag tror nog att det kommer gå mot mindre och mindre 

begravningar. Alltså folk bor mer och mer spritt. Jag tror det bli mer direkt 

begravningar. Alltså att kroppen går direkt till krematoriet. Här är det ganska 

ovanligt än så länge. Här har vi oftast begravning.” 

 

Fabrikschefen på Fonus Trävaruindustri var inne på samma sak: 

 

”Det är också många människor som lever ensamma eller inte har släktingar i 

närheten. Då efterfrågas bara en så kallad ”enkel och billig lösning”. Det är som 

om det går åt två håll där på ett sätt. Det sker en liten polarisering kanske.” 



  
 

23 

 

 

Vidare sammanfattade fabrikschefen på Fonus Trävaruindustri det som: 

 

”Jag tror att när det gäller begravningar går det lite åt två håll. Å ena sidan finns 

det de som bara efterlyser det enklaste och billigaste sättet att lösa det hela. Sen 

finns det en annan kundgrupp som efterfrågar väldigt mycket ett personligt ut-

format avsked efter personen, och minnas personen på ett sätt. Vi känner en ökad 

efterfrågan på ena sidan då personligt utformad urnor, kistor med mera. Det kan 

vara material, färger, kulörval, handmålade motiv, en personlig utformning på ett 

annat sätt.” 

 

2.2 Resultat av enkätundersökningen 
 
2.2.1 Bakgrundsfrågor 

Det var sammanlagt 53 personer som valde att besvara enkäten. Av de som deltog i 

enkätundersökningen var 60 % kvinnor och 40 % män. Det var framförallt personer 

som var födda efter 1980 (62 %) som besvarade enkäten, 14 % av de svarande var födda 

före 1969. De flesta var bosatta i en stad större än 150 000 invånare (53 %), 19 % bodde 

i en stad med mellan 10 000 – 70 000 invånare och 17 % bodde i en stad med färre än 

10 000 invånare. 70 % av de svarande var födda i Sverige. 42 % av kvinnorna i 

undersökningen och 29 % av männen uppgav att de tillhör ett samfund eller en religion. 

 
2.2.2 Allmänt om begravningar 

I enkäten fanns frågor för att utreda den allmänna inställningen till begravning och 

begravningsmetoder. På frågan hur man ville begravas kunde man urskilja tre grupper 

av svarande som blev nästan lika stora. De två alternativen för kremering uppgick till 36 

%, jordfästning 30 % och de med ingen åsikt var 32 %, se figur 1. 

 

  
Figur 1 Hur vill du begravas? (n=53) (%) 

* 52 av 53 personer besvarade frågan 

 

För att undersöka hur väl förankrade dessa åsikter var eller om de svarande bestämde 

sig för begravningsmetod vid ifyllandet av enkäten ställdes även frågan om man 

planerat för vilket begravningssätt man ville skulle användas vid den egna 

begravningen. Här var det 72 % som inte hade planerat för detta, se figur 2. 
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Figur 2 Har Du planerat på vilket sätt du vill begravas? (Totalt n=53) (%)  

 

För att undersöka utvecklingen av markanvändningen för begravningsplatser ställdes 

även frågan hur länge man önskade att en grav ska finnas kvar innan den kan omsättas 

och användas på nytt. 21 % tyckte att graven bör finnas i 25 år och 73 % tyckte att en 

grav borde få finnas kvar under en obegränsad tid, se figur 3. 

 

  
Figur 3 Hur länge anser du att en grav bör få vara kvar? (Totalt n=53) (%) 

*52 av 53 personer besvarade frågan.  

 
2.2.3 Återvinning av metaller 

I enkäten undersöktes inställningen till återvinningen av metaller från kroppar som 

kremerats. 55 % lämnade sitt godtycke till att man återvann metaller ur den egna 

kroppen, se figur 4, och 51 % ur deras anhörigas kroppar, se figur 5. 
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Figur 4 Skulle du lämna godtycke till att man skulle återvinna någon eventuell metalldel 

ur din kropp efter kremering? (Totalt n=53) (%)  

 

 
Figur 5 Skulle du tillåta att man återvinner någon eventuell metalldel från någon av 

dina anhöriga efter en kremering? (Totalt n=53) (%)  

 

För att påminna de som besvarade enkäten om att metallerna faktiskt på ett eller annat 

sätt kommer ut på marknaden igen och huruvida de ansåg att detta var ett problem så 

fanns en fråga omkring detta med i enkäten. 60 % tyckte inte att detta var något 

problem, se figur 6. 
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Figur 6 Ser du några problem med att metaller från kremerade kroppar skulle 

återvinnas, och därmed kunna ingå i ny produkter?(Totalt n=53) (%)  

 
2.2.4 Nya begravningsmetoder 

Det sista avsnittet i enkäten behandlade nya begravningsmetoder. Först undersöktes 

inställningen till de alternativa begravningsmetoderna resomering och promession. 

Därefter undersöktes vad man tyckte var viktigast när man väljer begravningsmetod.  

55 % skulle inte kunna tänka sig att begravas genom resomering, där kroppen löses upp 

till vätska, 19 % visste inte och 23 % skulle kunna tänka sig att begravas genom 

resomering, se figur 7. När det gällde promession så kunde 38 % inte tänka sig att 

frystorkas genom promession, 25 % visste inte och 34 % kunde tänka sig att frystorkas, 

se figur 8. 

 

 
Figur 7 Skulle Du kunna tänka dig att begravas genom resomering där kroppen löses 

upp till en vätska? (Totalt n=53) (%) 

*51 av 53 personer besvarade frågan. 

 

 

25% 

60% 

15% 

Ja

Nej

Vet inte

23% 

55% 

19% 

97%* 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ja

Nej

Vet inte

Totalt



  
 

27 

 

 
Figur 8 Skulle Du kunna tänka dig att begravas genom promession där kroppen 

frystorkas?(Totalt n=53) (%) 

*51 av 53 personer besvarade frågan 

 

Det viktigaste när man väljer begravningsmetod var enligt de som besvarade enkäten att 

den var etisk försvarbar (45%), att den bidrog till enkelhet för de efterlevande (34 %), 

17 % tyckte att något annat var viktigt. Under kategorin annat var det personliga 

önskemål från den döde eller de anhöriga man menade. Man ville att ceremonin och 

begravningsmetoden skulle anpassas efter personligt tycke. De faktorer man tyckte var 

något mindre viktiga var miljö (13 %) och ekonomi (4%), se figur 9.  

 

 
Figur 9 Det viktigaste när man väljer begravningsmetod är: (Totalt n=53) 

* På denna fråga var det flera av de svarande som valde att bryta mot anvisningen att 

endast välja ett alternativ. Därav är totalt antal svar över 100 % (113 %). Men eftersom 

frågan ansågs viktig så redovisades den i rapporten trots osäkerheten. 
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3  Diskussion och slutsatser 
 

3.1 Analys 
 
3.1.1 Miljöpåverkan från nuvarande begravningsmetoder 

I litteraturstudien och i intervjuerna identifierades framförallt fyra olika negativa 

miljöaspekter från de nuvarande begravningsmetoderna. Från de nuvarande 

begravningsmetoderna sker en negativ miljöpåverkan på mark, grundvatten, luft samt en 

problematisk markanvändning.  

 
Mark och vatten 

Som Oliveira m.fl. (2013) beskrivit det så var det framförallt förorening av jorden och 

vid vissa förhållanden även förorening av grundvattnet vid begravningsplatser som var 

problematiskt. Men med anledningen av att begravningsmetoderna är väletablerade så 

har de en tendens att inte uppfattas som ett miljöproblem, kyrkogårdschefen på 

Kyrkogårdsförvaltningen i Jönköping framhöll detta i ett av sina svar i intervjun:  

 

”Det skulle vara en lakvattenpåverkan eller grundvattenpåverkan. Men vi har inte 

haft den diskussionen hos oss. Att kistbegravning skulle vara en miljöpåverkan. 

Det kanske är för att det är en för gammal metod för att man ska regera på det.” 

  

Av hygieniska skäl och för att undvika lukt så begravs kistor på 1,60 meters djup 

(Arvidsson 2008). Detta är på intet sätt idealiska förhållanden för en kropp att brytas 

ner. Kroppen förmultnar inte i bristen på syre utan istället sker en förruttnelse. Detta kan 

skapa förhållanden där det uppstår en ackumulation av föroreningar på 

begravningsplatsen. Vad som ackumuleras beror på vad som jordfästs. Det är rester från 

kistan och utsmyckningar (Jonker och Oliver 2012) eller ämnen som den avlidne 

ackumulerat i sin kropp under sin livstid genom födan, inandningsluften eller 

läkemedel. Andra rester man kan förväntas finna på en begravningsplats är medicinska 

apparater, amalgamfyllningar i tänder, implantat och proteser (Fiedler m.fl 2012). I 

enkäten är det ändå 30 % som uppger att de vill jordbegravas i kista när de dör, se figur 

1. Samtidigt är den siffran osäker då 72 % uppgav att de inte planerat för hur de vill 

begravas, se figur 2. Detta skulle kunna förklaras med att de flesta som besvarade 

annonsen var yngre personer som inte hunnit reflektera över frågor runt sin egen död. 

 

Oliveira m.fl. (2013) skriver att om en begravningsplats är placerad ogynnsamt ur 

hydrologiskt, geologiskt och ur klimatsynpunkt så kan förorening av grundvatten 

uppstå. Oliveira m.fl. (2013) såg även en hygienisk risk med begravningsplatser då de 

påpekade att så sent som på 70-talet så fann forskare i Frankrike ett samband mellan ett 

utbrott av tyfus och kommuner som tagit sitt vatten från källor som påverkats av 

begravningsplatser. Litteraturundersökningen gav inte några svar på hur stor fara för 

miljön och hälsan begravningsplatserna är. Christensen m.fl. (2001) beskrev att det var 

svårt att kartlägga lakvatten och föroreningsplymen från deponier, men inte omöjligt. I 

litteraturen saknades miljöriskanalyser. Detta kunde vara något för framtida forskning.  

 

Även kremeringar har en miljöpåverkan på mark. Varje år grävs ca: 22 ton metaller ner 

som blivit kvar efter att kvarlevorna kremerats. Här kan man förväntas finna kobolt-

krom- legeringar, nickel från rostfritt stål och vanadin från titanlegeringar. 
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Återvinna metaller efter kremering 

I enkäten uppgav 36 % att de helst ville bli kremerade efter sin död. Av alla svarande så 

skulle 55 % lämnat godtycke till återvinning av metaller från den egna askan samt 51 % 

skulle godtagit att man återvann metaller ur askan från en nära anhörig, se figur 4-5. Att 

det bara var lite över hälften som kunde tänka sig att man återvinner metallerna kan tyda 

på att man i allmänheten inte var informerad om dagens hantering av metallresterna. 

Kyrkogårdschefen på Kyrkogårdsförvaltningen i Jönköping sammanfattar situationen 

som: 

 

”Idag är det så att vi samlar ihop de metalldelar från kistorna och kropparna och 

lägger i en låda och begraver helt enkelt. Så står det i begravningslagen att det 

ska gå till. Det innebär att vi har gravar som är praktiskt taget skrotupplag.” 

 

”Vi har gravplatser som vi vet inte är populära eller inte vill använda som vi 

gräver ner detta. Det känns inte jättebra att behöva gräva ner skrot. Där blir ju 

skrotet det som blir kvar efter kremation, inte bara det som kommer från kroppen. 

Till stor del är det ju då klammer, gångjärn, beslag från kistan, bara järn, inget 

med kroppen att göra. Det har inget med aspekten att kroppen och dess delar ska 

stanna på begravningsplatsen. Det är definitivt bara skrot och det gräver vi ner i 

alla fall och det känns som ett vansinnigt slöseri med dyra metaller framförallt.” 

 

Eventuellt skulle det resultera i större acceptans för återvinning av metall efter 

kremation om kunskaperna om ovan nämnda förfarande spreds till allmänheten. Tyvärr 

behandlade ingen av enkätfrågor ämnet. Det verkar i vart fall inte varit obehagskänslor 

av att metallerna från kremeringar skulle spridas i samhället i nya produkter som 

avskräcker. I enkäten svarade 60 % att man inte såg några problem med att dessa 

metaller skulle ingå i nya produkter, se figur 6. I den här frågan verkar det som att 

branschen ligger före allmänheten. Som kyrkogårdschefen på Kyrkogårdsförvaltningen 

i Jönköping beskrev sina upplevelser som: 

 

”Någon efterfrågan från allmänheten har jag aldrig varit ute för att det varit 

någon fråga. Det kan möjligtvis komma någon fråga utifrån kuriosa (…)” 

 

Samtidigt berättade Fabrikschefen på Fonus Trävaruindustri att han hade endast mött en 

viss efterfrågan och då främst från andra aktörer i begravningsbranschen: 

 

”Jag sitter ju med i ett branschråd där vi godkänner olika produkter där olika 

aktörer sitter med. Det är de fackliga, det är kyrkogårdsförvaltningar, 

krematorieförbundet, tillverkare osv. Där jobbar man med den här metallfrågan, 

det vet jag. Jag kan inte detaljerna men det är på agendan, det vet jag.” 

 
Luft 

En fråga som är starkare kopplad till kremation än ”metallskrot” är luftföroreningar. 

Som vid många andra verksamheter med förbränning så uppkommer furaner och 

dioxiner. Men den största frågan har helt klart varit utsläppen av kvicksilver från 

krematorieverksamheterna (Naturvårdsverket 2010). Här krävs mer forskning. Även här 

hade det varit intressant med en miljöriskanalys. Som beskrivits ovan så råder det 

fortfarande en viss osäkerhet till hur välfungerande de nuvarande reningsmetoderna vid 

dagens krematorier faktiskt är (Wängberg 2010). 
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Markanvändning 

Även markanvändningen diskuterades ovan som en negativ miljöpåverkan. Som 

Basmajian och Coutts (2010) beskriver så kan det få negativa konsekvenser i framförallt 

städerna där mark för att utöka begravningsplatser eller anlägga nya saknas. 

Problematiken belyses även i enkäten där 74 % uppger att de tycker att en gravrätt bör 

vara förevigt, se figur 3. Detta är inte hållbart med dagens befolkningsökning och 

urbanisering. Ett annat problem är att jordbegravningen av kistor bidrar till att 

markanvändningen ökar då under vissa omständigheter så avstannar nedbrytningen. I 

Begravningslagen (1990:1144) står det att man inte får skada stoft. Detta medför att 

man inte kan gräva nya gravar på platsen. Därför är det önskvärt med färre 

kistbegravningar i framtiden, kortare omsättningstid på gravarna samt att de upptar 

mindre yta än dagens gravar. 

 

Litteraturen visade därmed på att de nuvarande begravningsmetoderna har en negativ 

miljöpåverkan. Men det fanns inga undersökningar som kopplade denna miljöpåverkan 

till några miljöproblem eller någon miljöfråga. Det saknas utredning för vilken 

potentiell skada och omfattning som begravningar och begravningsmetoder har. Det 

saknas fallstudier där man undersökt begravningsplatser. Det hade även varit önskvärt 

med framtida undersökningar av begravningsmetoder ur ett livscykelperspektiv där man 

även beaktar energiåtgången i de nuvarande och alternativa begravningsmetoderna. 

 
3.1.2 Nya begravningsmetoder – framtidens begravningskoncept     

En ny begravningsmetod måste först bli etablerad och vinna acceptans. Som det är idag 

saknar nog allmänheten en klar uppfattning om att det finns alternativen. Detta är 

förståligt då litteraturgenomgången visade att det i dagsläget inte finns några 

vetenskapliga rapporter på de mer oetablerade metoderna. Man får lita till företagens 

egna beskrivningar hur metoderna fungerar.  

 

Av figur 9 framgår att för att en ny metod ska bli aktuell så får man tolka de som 

besvarat enkäten som att en ny metod framförallt måste vara etisk och praktisk. Miljön 

och den egna ekonomin ansågs mindre viktiga när man väljer begravningsmetod. De 

intervjuade från branschen hade även de en liknande inställningen. 

Begravningsrepresentanten på Vätterbygdens Begravningstjänst hade liknande åsikt vad 

det gällde hög ställda etiska krav: 

 

”Den dagen när man sitter här i ett samtal och har tankar. Då man vill ha 

förklarat för sig hur har det här skötts? Då ska man kunna stå för vad man har 

gjort och hur kroppen har behandlats, hur den avlidna har behandlats. Från när 

den hämtades och genom hela kedjan måste det finnas en tanke om hur den 

avlidne behandlas, att man gör det med respekt med tanke på familjen.” 

 

De intervjuade såg ingen eller liten efterfrågan på nya begravningsmetoder. Samtidigt 

medgav man att man faktiskt tillhörde en bransch som likt andra branscher måste 

anpassa sig efter samhället i övrigt. Skulle miljölagstiftning eller efterfrågan från 

kunden ställa krav på en förändrad begravningsmetod så är man anpassningsbara genom 

att då tillhandahålla varor och tjänster anpassade för en sådan begravningsmetod. Men 

man påtalade att det är en traditionsbunden bransch. 

 

I litteraturstudien hittades endast två alternativa begravningsmetoder, där den ena är 

tillåten att användas (resomering) i USA, men brukas endast i provdrift för tillfället, 

medan den andra metoden (promession) endast har diskuterats teoretiskt och inte tagits i 
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bruk. 23 % av de som besvarat enkäten kunde tänka sig att man använda resomering 

som begravningsmetod på den egen begravning, se figur 7. När det gällde promession 

så var det 34 % som kunde tänka sig att begravas med den metoden, se figur 8.  Av 

detta framgår att de flesta föredrar en traditionell metod eller saknar uppfattning, men 

att det samtidigt finns en ganska stor grupp som besvarat att de skulle kunna tänka sig 

en alternativ begravningsmetod. Ser man till det starka motstånd som fanns mot 

kremeringar i Sverige i början av 1900-talet där Ekström (2007) beskriver att det var ett 

fåtal kände personer som gick i bräschen, så kanske har en alternativ begravningsmetod 

bättre förutsättningar att ta sig in på marknaden idag, om de bara blir tillåtna. Det är 

trots allt ca 75 % som kremeras idag. I intervjuerna fanns en samstämmighet i att det 

troliga är att det inte sker något byta av begravningsmetod i framtidens begravnings-

koncept. De intervjuade ur branschen tror mer på förändringar i ceremonin och mindre 

förändringar.  

 

I intervjun nämndes även att man var nöjd med dagens metoder men skulle gärna se en 

mindre miljöpåverkan. På Kyrkogårdsförvaltningen i Jönköping uttryckte man det som:  

 

”Etiskt är man fullt nöjd med jordbegravning och kremation, det är fullt 

acceptabelt idag. Utan det är framförallt miljöaspekten”. 

 

3.2 Slutsatser 

 Från de nuvarande begravningsmetoderna finns en negativ miljöpåverkan på 

mark, luft, grundvatten och markanvändningen. 

 

 Det finns en problematisk inställning till hur lång en gravrätt bör vara. 74 % av 

deltagarna i enkäten anser att den bör gälla förevigt. 

 

 Platserna för att anlägga begravningsplatser bör väljas mer noggrant i framtiden 

med avsikt på platsens lämplighet för stoftets och kistans nedbrytning. Man 

skulle även kunna tillsätta mikroorganismer för att påskynda nedbrytningen. 

 

 Man bör undersöka hur kistan och utsmyckningarna bör vara utformade. Om 

inte kistan bryts ner på 25 år så kan man inte återanvända gravplatsen när 

gravrätten går ut. 

 

 Det är önskvärt att de nuvarande begravningsmetoderna vidareutvecklas eller 

byts ut mot nya metoder för att minimera miljöpåverkan. 

 

 De alternativa begravningsmetoderna är inte vetenskapligt och opartiskt 

undersökta i önskad omfattning. 

 

 En ny begravningsmetod bör inte endast konkurrera med de traditionella 

metoderna genom att ha en mindre miljöpåverkan. För de som besvarade 

enkäten var det viktigare att den var etiskt försvarbar och praktisk för de 

efterlevande. 

 

 Alternativa begravningsmetoder möter inte samma kompakta motstånd som 

kremationen gjorde i början av 1900-talet. Kremation är idag det vanligaste 

begravningssättet. Det bör därför finnas förutsättningar för rätt metod att komma 

i bruk vid en lagändring i Sverige. 



  
 

32 

 

 

 Sverige bör så snart som möjligt tillåta återvinning av metallerrester (22 ton per 

år) från kremeringar. 

 

 Vidare undersökningar av miljöpåverkan från begravningsmetoder är önskvärda. 

Förslagsvis bör fler fallstudier och miljöriskanalyser genomföras på olika 

begravningsplatser. 

 

 Information bör utformas så att allmänheten underrättas om att valet av 

begravningsmetod, påverkar vilken miljöpåverkan stoftet efter en avliden 

kommer att ha.   

 

3.3 Metod- och källkritik 
Att undersöka vilken uppfattning en population har i en specifik fråga är ett vanskligt 

projekt. Slovic (1995) påtalar att man kan få olika svar, på samma fråga, från samma 

population med olika undersökningsmetoder. Detta kan bero på ett fenomen som kallas 

”Construction of preference”. Personerna i populationen kan ha mer eller mindre starka 

preferenser inom området för undersökningen. Amir & Levav (2008) menar att en 

persons uppfattning blir starkare och tydligare ju fler gånger man besvarar frågor på 

området. I expertintervjuerna och enkäten ställdes man ofta inför frågeställningarna 

endast en gång. Amir & Levav (2008) beskriver vidare att ofta bildas personens åsikt 

under tiden man besvarar frågan. Därför kan personen påverkas genom fråge-

konstruktionen i en enkät eller genom feedback från intervjuaren under en 

expertintervju.  

 

En annan osäkerhet i resultat är när en persons åsikt bildas, så görs det genom egen 

erfarenhet eller genom beskrivning från annan person (Weber 2006). En person med 

egna erfarenheter av miljöfrågor som rör begravningsmetoder behövde inte förlita sig på 

beskrivningar i enkäten som kan påverka inställningen. Därför skulle resultatet skifta 

beroende på hur insatta de medverkande i enkätundersökningen var sedan tidigare. Det 

finns en risk om de som medverkar i undersökningen saknar egen erfarenhet av det som 

undersöks och förlitar sig till beskrivningen och hur frågorna ställs i undersökningen då 

det uppstår ”framing effects” (Levin m.fl. 2002). En ”framing effect” kan beskrivas som 

att de som besvarar frågorna som ställs i en enkät eller i en intervju är utelämnad att 

besvara frågan efter hur den är konstruerad. Därför kan resultat påverkas beroende på 

hur frågan ställs. Levin m.fl. (2002) beskriver att man i undersökningar har sett att 

undersökningspersoner tenderar att välja mindre riskfyllda svarsalternativ om frågan 

ställs med positiv förutsättning och vice versa. I den här undersökningen skulle man t ex 

kunna får olika resultat om en fråga om återvinning av metaller efter kremering ställdes 

ur perspektivet att samhället kan tjäna x kr till välgörande ändamål eller om man ställde 

frågan med perspektivet att återvinns inte metallerna så går x antal kr förlorade. 

 

Sammanfattningsvis kan både ”construction of preferens” och ”framing effects” 

påverkat resultatet i undersökningarna som presenteras i rapporten. Vidare hade fler 

respondenter i både expertintervjuerna och enkäten resulterat i ett säkrare resultat. 
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5 Bilagor 

5.1 Bilaga A Intervjuguide till studiebesöken 

 

Frågor för en halvstrukturerad forskningsintervju vid studiebesök 

Miljö och återvinning 
 Vad tycker du om de nuvarande begravningsmetoderna i Sverige när det gäller 

deras miljöpåverkan? 

o Kremering 

o Jordbegravning 

 Vad kan organisationen du arbetar i göra för att minska miljöpåverkan från de 

nuvarande begravningsmetoderna? 

o Kremering 

o Jordbegravning 

 Hur påverkas ni/din bransch om förändringarna i betänkandet SOU 2013:82 blir 

av, avseende möjligheten att återvinna metallrester från krematorier? 

o Positivt eller negativt? 

o Ekonomiskt? 

 Har du i din yrkesroll eller på annat sätt mött en efterfrågan efter återvinning av 

metallrester från krematorier? 

o Har arbetsgivaren efterfrågat det? 

o Har klienter efterfrågat det?  

Nya begravningsmetoder 
 Hur påverkas ni/din bransch om förändringarna i betänkandet SOU 2013:82 blir 

av, avseende möjligheten att det i framtiden kanske kommer godkännas nya 

begravningsmetoder? 

o Positivt eller negativt? 

o Ekonomiskt? 

 Vilka önskvärda egenskaper och krav ser du att man ställer på nya 

begravningsmetoder? 

o Praktiskt:  

o Etiskt:  

o Miljö:  

 Har du i din yrkesroll eller på annat sätt mött en efterfrågan på nya 

begravningsmetoder? 

o Har arbetsgivaren efterfrågat det? 

o Har klienter efterfrågat det? 

Övrigt  
 Hur tror du framtidens begravningskoncept kommer se ut?  

 Är det någon fråga jag glömt, tycker du?  

 Om du skulle ge mig ett råd på en person som vet mer om dessa frågor, vem 

skulle det vara? 



  
 

II 

 

5.2 Bilaga B Enkät med följebrev 

 

Framtidens begravningsmetoder 
 

Det finns för tillfället två tillåtna begravningsalternativ i Sverige, jordfästning av kista 

eller kremering. Båda dessa har en del oönskade bieffekter: 

 

 Vid jordfästning tar graven upp mark under en mer eller mindre lång tid. Detta 

har börjat ses som ett problem då markanvändningen måste planeras mer 

noggrant i framtiden, på grund av att befolkningen hela tiden ökar. Problemet bli 

störst i de växande städerna. 

 Efter jordfästningen släpps olika ämnen ut från kroppen och kistan, vilka 

förorenar jorden och grundvattnet.  

 Vid kremering används oftast eldningsolja som bränsle för att förbränna 

kvarlevorna till aska. Detta resulterar i utsläpp av luftföroreningar. 

 Vid kremeringen sker även utsläpp av en del av det kvicksilver som härstammar 

från amalgamfyllningar i tänder. 

 Vid kremering smälter inte alla eventuella metallbitar, vilka blir kvar i askan. 

Det kan till exempel vara spikar, skruvar, benskenor, proteser eller delar från 

kistan. I dagsläget är det inte tillåtet att återvinna dessa metalldelar. De samlas 

istället ihop och jordfästs på kyrkogården eller förstörs. I Sverige uppgår dessa 

metallrester till 22 ton per år. 

 

I takt med att jordens befolkning ökar, kommer det i framtiden krävas bättre, mer 

effektiva och hållbara begravningsmetoder. Det finns förslag på att börja godkänna nya 

metoder för att slippa miljökonsekvenserna som beskrivits ovan. Det har även föreslagit 

att man ska återvinna de metaller som blir över i askan efter en kremering.  

 

Enkätens syfte är att undersöka inställningen till nya begravningsmetoder hos 

privatpersoner, samt återanvändande av metallrester från avlidna. Enkäten ingår i mitt 

examensarbete som avslutar mina studier vid Miljöanalytikerprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Att medverka är frivilligt, men det är betydelsefullt för 

undersökningens kvalitet, om så många som möjligt svarar. Därför är jag tacksam om 

du har möjlighet att besvara frågorna på följande sidor. Kryssa för ett alternativ per 

fråga. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Rickard Gällerspång 
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Bakgrundsfrågor 

1. Är Du □ Man  

□ Kvinna 

2. Vilket år är Du född?  

3. Ungefär hur många bor på den ort där Du bor? □ Färre än 10 000 

□ över 10 000 – 70 000 

□ över 70 000 – 150 000 

□ över 150 000 

4. Är Du född i ett annat land än Sverige? □ Ja 

□ Nej 

5. Tillhör Du något samfund eller religion?  □ Ja 

□ Nej 

Allmänt om begravningar 

6. Hur vill Du begravas? □ Kremerad med spridning av 

askan 

□ Kremerad med jordfästning av 

urna 

□ Jordfästning i kista 

□ Ingen åsikt 

7. Har Du planerat på vilket sätt du vill 

begravas? 

□ Ja 

□ Nej (gå vidare till fråga 9) 

8. Har Du meddelat någon annan dina önskemål 

på begravningssätt? 

□ Ja 

□ Nej 

9. Med vilket begravningssätt ser Du helst att 

dina anhöriga begravs? 

□ Kremerad med spridning av 

askan 

□ Kremerad med jordfästning av 

urna 

□ Jordfästning i kista 

□ Ingen åsikt  

10. Om en anhörig till dig valt att begravas i 

kista. Är det då viktigt att den är utsmyckad 

och av ett lite finare trädslag? 

□ Ja 

□ Nej 

11. Hur länge anser du att en grav bör få vara 

kvar? 

□ 1 år 

□ 5 år 

□ 15 år 

□ 25 år 

□ Obegränsad tid 

Återvinning av metaller 

Det finns ett förslag om att återvinna de metaller som blir kvar efter kremering. Den 

ekonomiska vinsten skulle då doneras till välgörande ändamål. 

 

12. Skulle Du lämna godtycke till att man skulle 

återvinna någon eventuell metalldel ur din kropp 

efter kremering?   

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet inte 

13. Skulle Du tillåta att man återvinner någon eventuell 

metalldel från dina anhöriga efter kremering? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet inte 

14. Ser du några problem med att metaller från 

kremerade kroppar skulle återvinnas, och därmed 

kunna ingå i nya produkter?  

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet inte 
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Nya begravningsmetoder 

Det finns exempel på olika nya begravningsmetoder som håller på att utvecklas. De är 

inte godkända att användas i Sverige. Ett exempel på en sådan metod kallas resomering. 

I denna metod löser man upp kroppen till en vätska med hjälp av lut. Kvar blir benen 

som pulveriseras till ett stoft, som därefter kan spridas, eller jordfästas som efter en 

kremering. Ett annat begravningssätt som är under diskussion är att man fryser ner 

kroppen för att sedan med hjälp av vibrationer pulverisera kvarlevorna. Denna metod 

kallas promession. Det hävdas att man kan avskilja alla metaller efter detta. Det stoft 

som blir kvar efter dessa metoder innehåller inga eller lite föroreningar enligt de som 

tillhandahåller begravningsmetoderna. 

 

15. Skulle du kunna tänka dig att begravas genom 

resomering där kroppen löses upp till en vätska? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet inte 

16. Skulle du kunna tänka dig att begravas genom 

promession där kroppen frystorkas? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet inte 

17. Skulle du kunna tänka dig att begrava dina anhöriga 

genom resomering?   

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet inte 

18. Skulle du kunna tänka dig att begrava dina anhöriga 

genom promession?   

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet inte 

19. Det viktigaste när man väljer begravningsmetod är □ Etik 

□ Miljö 

□ Enkelhet för de 

efterlevande 

□ Ekonomi 

□ Annat, som… 

20. Anser Du att de ekonomiska kostnaderna är viktiga 

när man ska välja begravningssätt för sina anhöriga? 

□ Mycket viktigt 

□ Ganska viktigt 

□ Varken eller 

□ Ganska oviktigt 

□ Helt oviktigt 

 

Tack för din medverkan 
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